
 
 

CONTRATO PREFE Nº 01/2022, QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS E 

A EMPRESA CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica 

de, direito público interno, com sede na Rua Getulio Vargas, 750, centro, na 

cidade de São Domingos - SC, inscrito no CNPJ nº 83.009.894/0001-08, 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MARCIO LUIZ BIGOLIN 

GROSBELLI, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de São 

Domingos, SC, portador do RG n. 2878754 SSP/SC e CPF n. 868.760.829-20, 

denominado para este instrumento particular simplesmente de 

CONTRATANTE, de outro lado a empresa: CONTINENTAL OBRAS E 

SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Santa 

Cruz do Sul, 374, na cidade de Xanxerê, SC, inscrita no CNPJ sob nº 

04.328.816/0001-08, representada neste ato por seu Representante Legal Sr. 

ADIERSO MARCOS BIANCHI, brasileiro, casado, contador , residente e 

domiciliado na cidade de Xanxerê - SC, portador da Cédula de Identidade n.º 

1.696.504-3 e inscrito no CPF nº 694.015.199-00, denominada para este 

instrumento particular simplesmente de CONTRATADA, celebram o presente 

Contrato, com base no procedimento licitatório Pregão Presencial 054/2021, 

Processo PREFE n.º 109/2021, homologado em 22/12/2021, de acordo com a 

Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA  I.- DO OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária 

de limpeza pública no perímetro urbano do Município de São Domingos,  compreendendo os 

serviços de: coleta regular, transporte, tratamento e disposição final em aterro sanitário 

licenciado próprio,  dos resíduos sólidos domiciliares, e dos resíduos da saúde, conforme 

normas e especificações contidas no Edital PREFE n 109/2021 e em seus anexos, qual passa 

a integrar este termo de contrato. 

Frequência das Coletas: 



 
6.1 As coletas dos Resíduos Urbanos Domiciliar e Comercial deverá ser 

realizada conforme frequência e locais conforme abaixo discriminados: 

a) Nas segundas, quartas e sextas-feiras, de forma ininterruptas, na área 

delimitada como centro urbano o lixo previsto nos itens 1.1.1 e 1.1.2 (De acordo 

com termo referência anexo I do Edital Processo Licitatório PREFE n. 

109/2021); 

b) Nas segundas quartas e sextas-feiras, de forma alternada, nos bairros do 

município também o lixo previsto nos itens 1.1.1 e 1.1.2 (De acordo com termo 

referência anexo I do Edital Processo Licitatório PREFE n. 109/2021); 

c) Uma vez por semana, o lixo da línea no item 5.2 (De acordo com termo 

referência anexo I do Edital Processo Licitatório PREFE n. 109/2021); 

d) De abril a outubro, uma vez por semana, e de novembro a março, três vezes 

por semana, o lixo previsto nos itens 1.1.1 e 1.1.2 (De acordo com termo 

referência anexo I do Edital Processo Licitatório PREFE n. 109/2021), 

acumulado na área de lazer, denominada “prainha”, localizada na Linha Nossa 

Senhora dos Navegantes, durante a temporada de verão. 

e) No caso qualquer dos dias designados para coleta do lixo, seja feriado, 

deverá o serviço ser prestado normalmente, sob pena de aplicação de 

penalidades previstas no edital, e legislação pertinente; 

SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA - Faz parte integrante deste Contrato, independente de sua 

transcrição, as peças constantes do Processo Licitatório PREFE n. 109/2021 Pregão 

presencial n. 054/2021.    

CLÁUSULA II.- DA VIGÊNCIA: 

O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022, 

podendo ser renovado mediante interesse publico de acordo com a lei 8.666/93. 

CLÁUSULA III.- DO PREÇO: 

O valor mensal do presente Contrato será de R$ 721.321,68 (Setecentos e vinte um mil 

trezentos e vinte um reais com sessenta e oito centavos), divididos em 12 parcelas iguais e 



 
sucessivas de R$ 60.110,14 (Sessenta mil cento e dez reais com quatorze centavos), valores 

distribuídos da seguinte forma: 

Coleta, Transporte e Disposição de 

lixo Domiciliar e Comercial 

Valor mensal 

R$ 56.240,00 

12 meses 

R$ 674.880,00 

Coleta, Transporte e Disposição de 

lixo hospitalar 

Valor mensal 

R$ 3.870,14 

12 meses 

R$ 46.441,68 

 

CLÁUSULA IV. - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado mediante a execução dos serviços e em conformidade com a 

liberação dos recursos pela Prefeitura e Convênios. 

SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA - O Contratante poderá sustar o pagamento, no todo ou em 

parte, quando não forem respeitadas as normas para entrega dos produtos ou em desacordo 

com as exigências e especificações estabelecidas neste Contrato e no Processo Licitatório. 

CLÁUSULA V. - DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes do objeto correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, 

consignada no Orçamento do exercício financeiro de 2022. 

CLÁUSULA VI. - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL:  

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências 

contratuais e as previstas em Lei ou regulamento de acordo com o Art. 77 a 80 da Lei n.º 

8.666/93. 

CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
A CONTRATANTE obriga-se a: 
I. Pagar no prazo fixado os valores estabelecidos na Cláusula Quarta deste contrato; 
II. Esclarecer dúvidas que lhe forem apresentadas; 
III. Transmitir por escrito determinações sobre possíveis modificações que julgar 

necessárias ao bom andamento dos serviços. 
IV. Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA à todas as dependências para o bom 

desempenho dos serviços objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA VIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
A CONTRATADA obriga-se a: 
I. Realizar os serviços do objeto do presente contrato de forma contínua, com presteza, 

qualidade e eficiência, observando os critérios propostos no Termo de Referência Anexo 



 
I, do Edital PREFE n 109/2021, e demais condições; 

II. Prestar esclarecimentos e apoio aos funcionários ou prepostos da CONTRATANTE, 
durante a vigência     contratual. 

III. Prestar à CONTRATANTE todas as informações necessárias ao bom e fiel 
desempenho das atividades, bem como solicitar da mesma quaisquer alterações e/ou 
adequações físicas ou humanas indispensáveis ao cumprimento do objeto; 

IV. Assumir todas as responsabilidades em relação aos profissionais colocados à 
disposição da CONTRATANTE, principalmente no que diz respeito às obrigações 
patronais e atuação profissional. 

 
CLÁUSULA IX. - DAS PENALIDADES:  

A Contratada, em caso de inadimplência total ou parcial do presente Contrato estará sujeita 

as seguintes penalidades: 

I   - Advertência; 

II  - As demais penalidades previstas no Art. 86 a 99 da Lei n.º 8.666/93. 

III - Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato. 

SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA - Em caso de exagerada perspectividade das faltas ou 

cometimento de falta mais grave, as penalidades serão de: 

a) rescisão contratual; 

b) suspensão do direito de licitar com o Contratante e, conforme o caso, até 

declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. 

CLÁUSULA XI. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

Da penalidade aplicada caberão recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestado a mesma, até o 

julgamento do pleito. 

CLÁUSULA XII. - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do 

Contratante, nos termos do Art. 67 da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA XIII. - DA PUBLICAÇÃO: 

Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação deste Contrato por extrato, na imprensa 

oficial do município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA XI. - DAS ALTERAÇÕES:  



 
Este contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 da Lei nº 

8.666/93, sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente. 

CLÁUSULA XIV. - DOS CASOS OMISSOS: 

As hipóteses contratuais não previstas neste instrumento serão regidas pela Lei nº 8.666/93 

e 10.520/02. 

CLÁUSULA XV. - DO FORO: 

Fica eleito o Foro da Comarca de São Domingos - SC, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento 

contratual. 

E, assim por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 

partes, a seguir, firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um 

só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e será arquivado no 

Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de São Domingos, conforme 

dispõe o Art. 60 da Lei n.º 8.666/93. 

                                                                 São Domingos - SC, em 03 de janeiro de 2022. 

 

 

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS-SC 
SR. MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 

CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA 
Sr. ADIERSO MARCOS BIANCHI 

CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS 

Nome _________________________  ___________________________ 

CPF _________________________  ___________________________                                                                                 

 

Visto/Jurídico: Elton John Martins Do Prado - OAB/SC42.539_ _  


